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1.0        அறிமுகம் 

  

 தி/ள். கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் நிறுவனமானது தனது உருக்காலை மற்றும் 

உருட்டாலைலை விரிவாக்க உத்ததசித்துள்ளது. இந்நிறுவனம் திருவள்ளூர் மாவட்டம், 

கும்மிடிப்பூண்டி வட்டம், தேத்திக்குப்ேம் மற்றும் பழைய கும்மிடிப்பூண்டி கிராமத்தில் 

அலமந்துள்ள சிப்காட் த ாழிற்பபட்ழையில் தனது இரும்பு உருக்காலைலை. க.எண்:B-27, 

275A/2B, 1B தேத்திக்குப்ேதிலும் மற்றும் 618/(1A, 1A ேகுதி, 1A2B ேகுதி, 1 B2A ேகுதி, 1 A3 ேகுதி), 

621A/(1,2,3, 4A ேகுதி, 4B ேகுதி, 4 B1 ேகுதி, 4 B2 ேகுதி) பழைய கும்மிடிப்பூண்டியிலும் இைக்கி 

வருகின்றது .இவ்வுருக்காலையில் வருடத்திற்கு 36,000 டன் பில்லைட்டுகள் மற்றும் 54,000 டன் 

உருட்டாலை லோருட்கள் உற்ேத்தி லெய்ைப்ேடுகின்றது. 

 

தற்தோது, இந்நிறுவனம் உத்ததசிக்கப்ேட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தில், உற்ேத்தி திறலன 

அதிகரிக்கும் வலகயில், MS பில்லைட்டுகலள வருடத்திற்கு 36,000 டன்னிலிருந்து 83,000 

டன்னாகவும் உருட்டாலையின் லோருட்கலள வருடத்திற்கு 54,000 டன்னிலிருந்து 76,000  

டன்னாகவும் உைர்த்த திட்டமிடப்ேட்டுள்ளது. தமற்கூறிை உற்ேத்தித்திறலன அலடை 

தற்தோதுள்ள ஒரு 7 லமட்ரிக் டன் தூண்டு மின் உலையுடன் ஒரு புதிய 12 லமட்ரிக் டன் உலை 

லோருத்தப்ேடவுள்ளது.  

 

கனிஷ்க் நிறுவனம் நவீன லதாழில்நுட்ேத்லத (Direct Hot Rolling) விரிவாக்கத்தில் அறிமுகப்ேடுத்த  

திட்டமிட்டுள்ளது, இதில் CCM (Continuous Casting Machine) எனப்படும் த ாைரியிலிருந்து வரும் 

சூடான பில்லைட்டுகள் தநரடிைாக உருட்ைாழையில் லெலுத்தப்ேடும். இந்த லதாழில்நுட்ேத்லத 

லெைல்ேடுத்துவதன் மூைமாக, பயன்பாட்டில் இருக்கும் 2 x 22 டன்  திறனுள்ள Reheating Furnace 

அகற்றப்ேடும் தமலும் இதன் காரணமாக விரிவாக்கதில் நிைக்கரி ததலவயும் இருக்காது. இந்த 

முன்லமாழிைப்ேட்ட விரிவாக்கம் மூைம், KSIL,   உருட்ைாழையின் உற்ேத்திகளின் அதிகரித்து 

வரும் ெந்லத ததலவ மற்றும் MS பில்ைட்களின் ஆலைத் ததலவ ஆகிை இரண்லடயும் பூர்த்தி 

லெய்ைவுள்ளது.  
  

2006 ஆம் ஆண்டு லெப்டம்ேர் 14-ல் லவளியிடப்ேட்ட அரொலணயின்ேடி இத்திட்டமானது 

எண் 3(a) மற்றும் வலக “B1” கீழ் வருவதால் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஆலணைத்திடமிருந்து இலெவாலண லேற தவண்டியுள்ளது. 

 

இந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதிலை லேறுவதற்காக, சுற்றுச்சூைல் வல்லுனர்கள் மதிப்பீடு குழுக் 

கூட்ைம் 31 அக்பைாபர் 2017 அன்று நழைதபற்றது. மாநிை சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஆலணைத்தின் மூைமாக லகாடுக்கப்ேட்டுள்ள நிேந்தலனக் கடிதம் எண் SEIAA-

TN/F.6430/2017/3(a)/KSI /TOR-292/2017  தததி 15.11.2017, அடிப்ேலடயில் சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு அறிக்லக தைாரிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 

1.1. சுற்றுச்சூழல் ேற்றிை விேரம் 

 

ஆலையின் சுற்றுச்சூழல் அலமப்லேப் ேற்றிை விேரங்கள் அட்டவடை - 1.1 இல் 

தரப்ேட்டுள்ளது. திட்ட இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு ேடம், வடரேடம் - 1.1 இல் 

காட்டப்ேட்டுள்ளது. ததசிை லநடுஞ்ொலை எண் – 5 ல் இருந்து 0.6 கிதைா மீட்டர் லதாலைவில் 

கனிஷ்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிலரதவட் லிமிலடட் நிறுவனத்தின் உருக்காலைைானது 3.015 

லெக்டர் (7.45 ஏக்கர்) நிை ேரப்ேளவில் அலமந்துள்ள்து. ஆலையின் உற்ேத்தி திறலன அதிகரிக்க 

ததலவைான ேரப்ேளவு (3.015 லெக்டர்) தன்னிடத்தத  லேற்றுள்ளதால் லமற்ேடி நிைம் 

தோதுமானது. தமலும், திட்ட இருப்பிடத்தின் 10 கி.மீ. ஆரப்ேகுதி, வலரேடம்- 1.2 இல் 

காட்டப்ேட்டுள்ளது. சிப்காட் லதாழிற்தேட்லடயில் ஆலை அலமந்துள்ள இடம் ேற்றிை 

விேரம், வலரேடம்- 1.3 இல் காட்டப்ேட்டுள்ளது.  
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அட்டவடை – 1.1 

சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு விேரங்கள் (10 கி.மீ. ஆரப்ேகுதி) 

 

வ.எண் அளவீடுகள் விேரங்கள் 

1 இருப்பிட விேரம் 

எண் அட்ெபரடக தீர்க்கபரடக 

A 13º25.079'   வடக்கு 80º7.154'  கிழக்கு 

B 13º25.069'  வடக்கு 80º7.235'  கிழக்கு 

C 13º24.971'  வடக்கு 80º7.229'  கிழக்கு 

D 13º24.972'  வடக்கு 80º7.137'  கிழக்கு 
 

2 
ெராெரி கடல் மட்டத்திற்கு 

தமல் 
19  மீ.  

3 காைநிலைக் குறியீடுகள் 

 வருடத்தின் உச்ெ லவப்ேநிலை: 43.4
o.
C 

 வருடத்தின் குலறந்தேட்ெ லவப்ேநிலை: 16
o
C 

 வருடத்தின் ெராெரி மலழைளவு: 1200மி.மீ. 

4 
ஆலையின் தற்தோலதை 

நிைப்ேைன்ோடு 

லதாழிற்ொலை வலகப்ோடு ஆலை, கும்மிடிப்பூண்டி 

சிப்காட் லதாழிற்தேட்லடயில் அலமந்துள்ளது 

5 
அருகிலுள்ள 

லநடுஞ்ொலை 
ததசிை லநடுஞ்ொலை எண்-5 (0.6 கி.மீ., தமற்கு) 

6 
அருகிலுள்ள இரயில் 

நிலைைம் 

கும்மிடிப்பூண்டி இரயில் நிலைைம்  

(0.5 கி.மீ., லதன் கிழக்கு) 

7 
அருகிலுள்ள விமான 

நிலைைம் 

லென்லன ெர்வததெ விமான நிலைைம்  

(45.0 கி.மீ., லதற்கு) 

8 அருகிலுள்ள நகரப்ேகுதி 

 பபத்திக்குப்பம் (1.20 கி.மீ, வை பமற்கு) 

கயைார்பமடு (1.33 கி.மீ, வை பமற்கு) 

 கும்மிடிப்பூண்டி (1.3 கி.மீ., லதற்கு லதன் தமற்கு) 

 ததர்வழி (2.03 கி.மீ, கிழக்கு வட கிழக்கு) 

9 
மாநிைங்களுக்கு 

இலடதைைான எல்லை 

ஆந்திரப் பிரததெம் - தமிழ்நாடு மாநிை எல்லை 

(8.2 கி.மீ., வடக்கு) 

10 அருகிலுள்ள நீர்நிலைகள் 

  ாமழை ஏரி ( 0.4 கி.மீ, கிைக்கு த ன்கிைக்கு) 

 முருகன் தகாவில் குளம் (1.0 கி.மீ., கிழக்கு) 

 சிவன் தகாவில் குளம் ( 1.6 கி.மீ., கிழக்கு 

லதன்கிழக்கு)  

 ஸ்ரீ அம்மன் தகாவில் குளம் (1.7 கி.மீ., லதற்கு) 

 புலிக்காடு ஏரி (6.4 கி.மீ, வடக்கு வடதமற்கு) 
 பூவிளம்தேடு குளம் (8.5 கி.மீ., தமற்கு) 

11 அருகிலுள்ள நதி ஆைணி ஆறு (6.9 கி.மீ., த ற்கு த ன்பமற்கு) 

12 

சுற்றுச்சூழல் 

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த 

ேகுதிகள் 

(வன விைங்கு 

ெரணாைைங்கள்) 

புலிக்காடு ேறலவகள் ெரணாைைம் (6.4 கி.மீ, வடக்கு 

வடதமற்கு) 

13 
ோதுகாக்கப்ேட்ட 

வனப்ேகுதிகள் 

 லேரிை புலியூர் வனப்ேகுதி (7.2கி.மீ.,லதன்தமற்கு) 

 மனாளி வனப்பகுதி ( 8.1 கி.மீ., த ன் பமற்கு)  

 புலியூர் வனப்ேகுதி (7.2 கி.மீ., லதன்தமற்கு) 

14 

இராணுவத் தளவாடங்கள்/ 

வரைாற்றுச் சின்னங்கள்/ 

அகழ்வாய்வுத் தளங்கள் 

இல்லை 

15 நிை அதிர்வு வலக வலக- III  IS: 1893 (Part- 1): 2002 ன் ேடி 
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விம்டா  பைப்ஸ்  லிமிதடட் ,  ஐதராோத்/ பகாயம்புத்தூர்                                                                                                         3                                

       

16 
அருகிலுள்ள 

லதாழிற்ொலைகள் 

 தி/ள். திரிதவனி ஸ்டீல்ஸ் பிலரதவட் 

லிமிதடட்  

 தி/ள். D.S ஸ்டீல்ஸ் 

 தி/ள். அர்மாணி எைக்ட்ரிகல்ஸ் 

17 
ெமூகப் லோருளாதாரக் 

காரணிகள் 

மீள்குடிதைற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வு பிரச்ெலனகள் 

இல்லை 

18 வழிபாட்டு  ைங்கள் 

1) ஸ்ரீ  பாைசுப்ைமணியச்சுவாமி பகாவில் ( 1.3 கி.மீ., 

கிைக்கு வைகிைக்கு) 

2) சிருவாப்புரி ஸ்ரீ  சுப்ைமணிசுவாமி பகாவில் (3.2 

கி.மீ., பமற்கு வைபமற்கு) 

3) ஸ்ரீ அகத்தீஸ்வைர் பகாவில், பஞ்தெட்டி ( 2.1 கி.மீ., 

த ற்கு த ன்கிைக்கு)  

19  மருத்துவமழனகள் 

1) அைசு தபாது மருத்துவமழன, பகாட்ைக்கழை (1.0 

கி.மீ., கிைற்கு) 

2) ESI மருத்துவமழன, கும்மிடிப்பூண்டி (0.4 கி.மீ., 

த ற்கு த ன்கிைக்கு) 

3) ஃப்ைாண்ட்டியர் தமடிழவல், எளாவூர் (1.45 கி.மீ., 

த ன்பமற்கு) 

4) அைசு தபாது மருத்துவமழன, கவைப்பபட்ழை (7.35 

கி.மீ., த ற்கு த ன்கிைக்கு) 

5) சுண்ணாம்புக்குளம் அைசு ஆைம்ப சுகா ாை ழமயம், 

(8.21 கி.மீ, வைக்கு வைகிைக்கு) 

6) அைசு ஆைம்ப சுகா ாை ழமயம் (9.74 கி.மீ., கிைக்கு 

வைகிைக்கு) 
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வடரேடம்- 1.1 

ஆடை இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வடரேடம் 

 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வடரேடம்-1.2 

ஆடை இருப்பிடத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்ேகுதி 
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 வடரேடம்-1.3 

ஆடை இருப்பிடத்தின் கூகுள் வரைப்படம் 

13025.079” N
80007.154” E

13025.069” N
80007.235” E13024.971” N

80007.229” E

13024.972” N
80007.137” E
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1.2 திட்டத்டதப் ேற்றிய விேரங்கள் 

 

ஆலையின் தற்தோலதை உற்ேத்தி மற்றும் உத்ததசிக்கப்ேடும் விரிவாக்கம் ேற்றிை விேரங்கள் 

அட்டவலண- 1.2 மற்றும் 1.3 இல் தரப்ேட்டுள்ளன. 

 

அட்டவடை- 1.2 

தற்போடதய உற்ேத்தி விேரங்கள் 

  

வ. எண் அளவீடுகள் விேரங்கள் 

1)  உற்பத்தி விவைம் 

 

ஆழை தைாரிப்பு 

தபாருட்கள் 

தமாத்  உற்பத்தி 

உருட்ைாழை உருட்ைல் 

தபாருட்கள் 

54,000 TPA 

உருக்காலை MS பில்ைட்கள் 36,000  TPA 

2)  மின்ொரத் ததலவ 5.9 லமகாவாட் 

லேறப்ேடும் இடம்:  

தமிழ் நாடு மின் உற்ேத்தி மற்றும் ேகிர்மானக் கழகம் 
3)  எரிலோருள் ததலவ எரிலோருளி

ன் லேைர் 

பயன்பாடு ப ழவயா

ன அளவு 

லேறப்ே

டும் 

இடம் 

உயர் பவக 

டீெல் 

டீெல் 

லெனதரட்

டர் (250  

kVA) 

 

ஒரு மணி 

தநரத்திற்

கு 80 

லிட்டர்க

ள் 

 

உள்ளூர் 

விநிதைா

கஸ்தர் 

 

நிைக்கரி தவப்பப்ப

டுத்துகிற 

ஆழை (22 

ைன்) 

ஆண்டுக்

கு 4200 

ைன்கள்  

இந்ப ா

பனஷியா 

4)  தண்ணீர் ததலவ நாள் ஒன்றிற்கு லமாத்தம்: 45.25 கி. லி. (கிதைா 

லிட்டர்கள்) 

லேறப்ேடும் இடம்: 

ஆழ்துலள கிணறு (சிப்காட் குடிநீர் வெதி) 
 ஆலையின் தற்தோலதை 

நிைப்ேைன்ோடு 

ேரப்ேளவு  
லெக்தடர் ெதவிதம் 

(i) லதாழிற்ொலை 0.75 24.88 
(ii) ஸ்கிைாப் ேகுதி 0.4 13.27 

(iii) உற்ேத்தி தெமிப்புப் ேகுதி 0.1 3.32 
(iv) ேசுலமப் தோர்லவ ேரப்பு 0.5 16.58 
(v) ொலை மற்றும்  திறந்தலவளிப் 

ேகுதி 

1.22 40.46 

(vi) திட கழிவு தெமிப்புப் ேகுதி 0.045 1.49 

 லமாத்தம் 3.015 100 
7) ேணிைாளர் எண்ணிக்லக 272 ேணிைாளர்கள் 
8) தற்தோலதை மாசுக் 

கட்டுப்ோட்டு வாரிை 

இலெவாலண 

 

காற்று மாசுத் தடுப்பு ெட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்லேற்ற 

ஒப்புதல்:  17081861450  தததி 22.05.2017 
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நீர் மாசுத் தடுப்பு ெட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்லேற்ற 

ஒப்புதல்: 170818614540 தததி 22.05.2017  

 

லேறப்ேட்டுள்ளா இலெவாலண மார்ச் 31,2019 வலர 

லெல்லுேடிைாகும். 

 

அட்டவடை-1.3 

உத்பதசிக்கப்ேட்ட திட்ட விரிவாக்க விேரங்கள் 

 

வ. எண் அளவீடுகள் விேரங்கள் 
1 உற்பத்தி விவைம் ஆழை தைாரிப்பு 

தபாருட்கள் 

தமாத்  

உற்பத்தி 

உருட்ைாழை உருட்ைல் 

தபாருட்கள் 

76,000 TPA 

உருக்காலை MS பில்ைட்கள் 83,000 TPA 

 

 

2 

மின்ொரம் மற்றும் எரிலோருள் ததலவ 
மின் ததலவ 11.9 லமகாவாட் 
மாற்று மின்ொர அலமப்பு: 

டீெல் லெனதரட்டர் (250  kVA) 

டீெல் லெனதரட்டர் (500  kVA) 

உைர்தவக டீெல் 

ஒரு மணி தநரத்திற்கு 80 லிட்டர்கள் 

ஒரு மணி தநரத்திற்கு 160 லிட்டர்கள் 
குறிப்பு:நவீன லதாழில்நுட்ேம் ேைன்ோட்டின் காரணமாக 

விரிவக்கத்தில் நிைக்கரி ேைன்ேடுத்தமாட்டது  

4 தண்ணீர் ததலவ லமாத்தம் : 45.25 கி. லி. (ஒரு முழறத் ப ழவ) 

தினெரித்  ப ழவ: 26.45 கி.லி. 

லேறப்ேடும் இடம்: 

ஆழ்துலளக்கிணறு(சிப்காட் குடிநீர் வெதி) 
5 உத்ததசிக்கப்ேட்ட திட்டத்தின் 

நிைப் ேைன்ோடு 

ேரப்ேளவு 
லெக்தடர் ெதவிகிதம் 

(i) லதாழிற்ொலை 0.90 29.85 
(ii) ஸ்கிைாப் ேகுதி 0.55 18.24 

(iii) உற்ேத்தி தெமிப்புப் ேகுதி 0.15 4.98 
(iv) ேசுலமப் தோர்லவ ேரப்பு 1.0 33.17 
(v) ொலை மற்றும்  திறந்தலவளிப் 

ேகுதி 

0.37 12.27 

(vi) திடக்கழிவு தெமிப்புப் ேகுதி 0.045 1.49 

 லமாத்தம் 3.015 100 
6 திட்டத்திற்கான மூைதனம் 4.0 தகாடிகள் 

7 சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லமத் 

திட்டத்திற்கு ஆகும் லெைவு 

மூைதன லெைவு: ரூ. 45 ைட்ெம் 

 

8 உத்ததெ தவலைவாய்ப்பு 350 ேணிைாளர்கள் 

 

1.2.1 உற்பத்தி விவைங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்ேட்ட திட்டத்தின் உற்ேத்தி லெைல்ோடுகள் விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் 

விரிவாக்கத்திற்குப் பின் அட்டவடை 1.4-இல் காட்டப்ேட்டுள்ளது 
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அட்டவடை-1.4 

உற்பத்தி விவைங்கள் 

 

வ. 

எண் 
தோருட்கள் 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் 

(டன்/வருடத்திற்கு) 

விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

(டன்/வருடத்திற்கு) 

1 

முதன்டமயான தயாரிப்பு: 

ரீ-தரால்ட்  இரும்பு 

லோருட்கள் 

54,000 76,000 

2 
இடடநிடை தயாரிப்பு: 

MS பில்லைட்டுகள் 
36,000 83,000 

ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட்  

குறிப்பு: விரிவாக்கத்திற்கு முன்பு 6,000 MS பில்லைட்டுகள் ெந்லத விற்ேலனகாக லகாண்டு லெல்ைப்ேட்டன. 

 
1.2.2 நிை உேதைாகம் 

 

உத்ததசிக்கப்ேட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தின் லமாத்த ேரப்ேளவு 3.015 லெக்தடர் (7.45 ஏக்கர்) 

நிைப்ேரப்பில் தமற்லகாள்ளப்ேடவுள்ளது மற்றும் தெயல்முழற திட்டங்கள்  ற்பபாது 

இருக்கும் லதாழில்துலற வளாகத்தினுள் தமற்லகாள்ளப்ேடும். இத்லதாழிற்ொலையின்  

நிைப்ேைன்ோடு ேற்றிை விவரங்கள் அட்டவடை 1.5-இல் லகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 அட்டவடை-1.5 

 நிைப்ேயன்ோடு 

 

வ. 

எண் 
நிைப்ேயன்ோடு 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

ேரப்ேளவு 

(தெக்படர் ) 

ெதவிகிதம் 

(%) 

ேரப்ேளவு 

(தெக்படர் ) 

ெதவிகிதம் 

(%) 

1 லதாழிற்ொலைப் 

ேைன்ோடு 
0.75 25.3 0.90         30.3 

2 ஸ்கிைாப் 

தெமிப்புப்ேகுதி 
0.4 13.5 0.55 18.5 

3 உற்ேத்திப் 

லோருட்களின் 

தெமிப்புக் 

கிடங்கு 

0.1  3.4 0.15 5.1 

4 ேசுலமப்தோர்

லவ 
0.5   16.8 1.0 33.7 

5  ொலை மற்றும் 

தவற்றிைம் 
1.22 41.0 0.37 12.5 

6 திடக்கழிவு 

தெமிப்புப் ேகுதி 
0.045 1.49 0.045 1.49 

தமாத்தம் 3.015 100.0 3.015 100.0 
ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் 

 

1.2.3 ததலவைான மூைப்லோருட்கள்  

 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் பின் ததலவப்ேடும் மூைப்லோருட்களின் விவரம் அட்டவடை-

1.6 மற்றும் அட்டவடை 1.7-இல் லகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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அட்டவடை-1.6 

பதடவயான மூைப்தோருட்கள்- இரும்பு உருக்கு ஆடை 

 

வ. 

எண் 

மூைப் 

தோருட்கள் 

பதடவயான அளவு 

(டன்/வருடத்திற்கு) 
மூைம் 

போக்குவரத்து 

 முடை 
விரிவாக்க

த்திற்கு 

முன் 

விரிவாக்கத்

திற்குப் பின் 

1 MS ஸ்க்ராப் -- 96,000 

ஸ்வீடன்,மதைசிைா, 

நியூஸிைாந்து,  

 மற்றும் 

கும்மிடிப்பூண்டி 

கப்ேல் மூைமாகவும், 

பின் ொலை வழி 

தோக்குவரத்து 

2 
சிலிக்தகா 

மாங்கனீஸ் 
-- 1152 ஆந்திரப் பிரததெம் 

ரயில் மூைமாகவும், 

பின் ொலை வழிைாக  

மூடப்ேட்ட டிரக்கில் 

ஆலைக்கு 

லகாண்டுவரப்ேடும். 

3 
ஸ்ோஞ்ச் 

அைர்ன் 
-- 4,800 கும்மிடிப்பூண்டி 

 ொலை வழிைாக 

மூடப்ேட்ட டிரக்கில் 

ஆலைக்கு 

லகாண்டுவரப்ேடும். 

4 

 

ஃதபர்பைா 

மாங்கனீஸ் 

-- 48 கும்மிடிப்பூண்டி 

ொலை வழிைாக 

மூடப்ேட்ட டிரக்கில் 

ஆலைக்கு 

லகாண்டுவரப்ேடும். 

5 
 

அலுமினிம் 
-- 14 ஆந்திரப் பிரததெம் 

ரயில் மூைமாகவும், 

பின் ொலை வழிைாக 

மூடப்ேட்ட டிரக்கில் 

ஆலைக்கு 

லகாண்டுவரப்ேடும். 
ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் 

 

அட்டவடை-1.7 
 பதடவயான மூைப்தோருட்கள்- ஸ்டீல் பராலிங் ஆடை 

 

 1.2.4      ததலவைான மின்ெக்தி மற்றும் எரிப்லோருள்  

 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் பின் ததலவப்ேடும் ெக்தி மற்றும் எரிலோருட்கள் அட்டவடை 

1.8-இல் லகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 
 

 

` வ. 

எ

ண் 

மூைப்தோருட்கள் அளவுகள் 
போக்கு 

வரத்து தோருட்கள் 
தேைப்ேடும் 

இடம் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

முன் 

விரிவாக்கத்திற்குப் 

பின் 

1 
MS 

பில்லைட்ஸ் 

சுை 

தைாரிப்பு 
36,000 

லமாத்தம் 

60,400 

83,000 
லமாத்தம் 

83,000 
மூடப்ேட்ட ட்ரக்  

உள்ளூர் 

ெந்லத 
30,400 --- 

ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் 

குறிப்பு:  உத்பதசிக்கப்ேட்ட விரிவாக்கத்தில்  MS பில்தைட்கள்  தவளிச்ெந்ழ யில் வங்கப்பைமாட்ைாது 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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அட்டவடை-1.8 

பதடவப்ேடும் மின்ெக்தி மற்றும் எரிதோருட்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.5 ததலவைான நீர் 

 

உத்ததசித்த விரிவாக்கத்தின் ஒரு முலறத்தண்ணீர் ததலவ நாலளன்றிற்கு 45.25 கி/லிட்டர்கள் 

மற்றும் தினெரி தண்ணீர் ததலவ நாலளன்றிற்கு 26.45 கி/லிட்டர்கள் ஆகும். லதாழிற்ொலைக்கு  

ப ழவயான  ண்ணீர் ஆழை வளாகத்தில் இருக்கும் ஆழ்துலளக்கிணற்றில் இருந்து 

லேறப்ேடும்.. விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் பின் ததலவப்ேடும் நீரானது அட்டவடை 1.9-

இல் லகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடை-1.9 

பதடவயான  நீர்  

 

வ. 

எண் 
உேபயாகம் 

பதடவயான அளவு  

(கிபைா.லிட்டர்/நாள்) 

விரிவாக்கத்திற்கு 

 முன் 

விரிவாக்கத்திற்குப் 

பின் 

1 குடிநீர் ததலவ 6.8 8.75 

2 
இைந்திரங்களின் குளிர்ச்சி 

லெைல்முலறக்கு 
21.0 33 

3 ஸ்க்ரப்ேர்  லெைல்முலறக்கு  2.0 3.5 

தமாத்தம் 29.8 45.25 
ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் 

 

1.2.6 ததலவைான தவலைைாட்கள்  

 

தற்தோது இத்லதாழிற்ொலையில் 272 தவலைைாட்கள் ேணிைாற்றி வருகின்றனர். இந்த 

எண்ணிக்லக, உத்ததசிக்கப்ேட்டுள்ள உற்ேத்தி விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 150 நேர்கள் 

தநரடிைாக ேணிக்கு அமர்ந்தேடுவர். தமலும், மலறமுகமாக 200 தவலைைாட்கள் ஆலை 

விரிவாக்கத்துக்கு ததலவப்ேடுவர். 

 

1.2.7 உற்ேத்தி லெைல்முலற 

 

ேல்தவறு தரத்தினாைான ஸ்கிராப் வலககள் ஒன்றாக ஒரு தூண்டு மின் உலையில் உருக்கப்ேட்டு 

லதாடர் காஸ்டிங் இைந்திரத்தில் பில்லைட்டுகளாக வார்க்கப்ேடும். இவ்வாறு உருவாக்கப்ேடும் 

பில்லைட்டுகள், Direct Hot Rolling எனப்ேடும்  நவீன லதாழில்நுட்ேத்தில் லதாடரிலிருந்து 

தநரடிைக சூடான நிலையில் உருட்டைாலைக்கு அனுப்ேப்ேட்டு, பின்பு குளிர்விக்கப்ேட்டு 

முலறைாக இறுதி உற்ேத்திப்லோருளாக வடிவலமக்கப்ேடும்.  

விவரங்கள் 
விரிவாக்கத்திற்கு  

முன் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

பின் 

மின்ொரத் ததலவ 

லேறப்ேடும் இடம் : TANGEDCO 
5.9 MVA 11.9 MVA 

காப்பு வெதி 

டீெல் லெனதரட்டர் 
1  X 250 KVA 1 X 250 KVA 1 X 500 KVA 

எரிப்லோருள் 

டீெல்-(HSD) 
80 லி/தநரம் 

80 

லி/தநரம் 

160 

லி/தநரம் 

நிைக்கரி 

லேறப்ேடும் இடம்: 
இந்ததாதனஷிைா 

4200 

 டன்/வருடத்திற்கு 

-- 

 

ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் 

குறிப்பு:  உத்பதசிக்கப்ேட்ட விரிவாக்கத்தில்   நிைக்கரி பயன்படுத் மாட்ைாது 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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இந்த லெைல்முலற அலனத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட லவப்ேநிலை மற்றும் காை அளவுக்குள் 

தமற்லகாள்ளப்ேடும்.  

 

 பைாலிங் (Rolling) பகுதியில்  பில்தைட்டுகள்  குத்  தவப்பநிழைக்கு சூைாக்கப்படும். 

பின்னர், அழவ பல்பவறு மில் ஸ்ைாண்டுகளில் (Mill Stand) உருட்ைப்படும். இவ்வாறு 

கிழைக்கப்தபறும் பார்கள், குறிப்பிட்ை நீளத்தில் தவட்ைப்பட்டு, பநைான பார்களாக 

உருவாக்கப்படும். இ ன் பிறகு, சுற்றுப்புற தவப்பநிழைக்கு குளிர்விக்கப்படும் பார்கள், ெந்ழ  

நீளத்திற்கு (Commercial Length) தவட்ைப்பட்டு, விற்பழனக்கு  யாைான நிழையில் 

பெமிக்கப்படும். 

 

1.3 சுற்றுச்சூழலின் தற்போடதய நிடைக் கண்காணிப்பு 

 

10 கி.மீ ஆய்வுப்ேகுதியில், டிெம்ேர் 1, 2017 முதல் பிப்ரவரி 28, 2018 வலரயிைான காைத்தில், 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் நிலைலைக் கண்டறிை ஆய்வுகள் தமற்லகாள்ளப்ேட்டன.  

 

1.3.1 நிைப்ேைன்ோடு 

 

ஆய்வுப்ேகுதியின் நிைப்ேைன்ோட்ழை அறிய, 2011 ஆம் ஆண்டு லவளியிடப்ேட்ட மாவட்ட 

முதன்லம மக்கள் லதாலக கணக்லகடுப்பு மற்றும் லெைற்லகக்தகாள் துலணலகாண்டு தைார் 

லெய்ைப்ேட்ட நிைப்ேைன்ோட்டு வலரேடத்தின் மூைமும், ஆய்வுப்ேகுதியின் நிைப்ேைன்ோடு 

ஆராைப்ேட்டுள்ளது. 

 

1.3.2 வானிலை ஆய்வு 

 

ேல்தவறு வானிலை அளவுருக்களின் தகவல்கள் ஆய்வுக்காைத்தில் தெகரிக்கப்ேட்டன. 

ஆய்வுப்பகுதியில் அதிகேட்ெ லவப்ேநிலை 34
o
C  ஆகவும் குலறந்தேட்ெ லவப்ேநிலை 18

o
C 

ஆகவும் ேதிவாகியுள்ளது. காற்றின் ஈரப்ேதமானது 26% முதல் 100% ஆக உள்ளது. தமலும், 

ஆய்வுப்ேகுதியில் வீசும் காற்றின் திலெ த ற்கு மற்றும் லதன்தமற்கு திலெயாக உள்ளது.  

 

1.3.3 சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் 

 

ஆய்வுப்ேகுதியில் 8 இடங்களில் காற்று கண்காணிப்பு நிலைைங்கள் அலமக்கப்ேட்டு காற்றின் 

தரம் ஆராைப்ேட்டுள்ளது. தமற்லகாண்ட ஆய்வின் முடிவுகள் அட்டவலண- 1.10 இல் 

தரப்ேட்டுள்ளது.    

அட்டவடை-1.10 

ஆய்வுப்ேகுதியின் சுற்றுப்புைக் காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

 

வ. 

எண் 

மாசுகள் தெறிவு (µg/m
3 ) NAAQS 

வைம்புகள் 

(µg/m
3 ) 

அதிகேட்ெம் 

 

குலறந்தேட்ெம் 

 

1 மிதக்கும் துகள் PM2.5 53.0 27.1 60 

2 மிதக்கும் துகள் PM10 93.9 35.0 100 

3 ெல்ஃேர்- லட-ஆக்லெடு       

                          SO2 

13.5 9.0 80 

4 லநட்ரென் ஆக்லெடு 

NOX 

17.8 9.0 80 

5 கார்ேன் தமானாக்லைடு CO                   326 234 2000 

                       தமற்காணும் லெறிவுகள் அலனத்தும் µg/m
3 இ ல் காட்டப்ேட்டுள்ளன

 
 

 

தமற்லகாண்ட ஆய்வு முடிவுகளின் மூைம்,  PM10, PM2.5, SO2, NOX மற்றும் CO ஆகிைவற்றின் 

அளவுகள், மத்திை மாசு கட்டுப்ோடு வாரிைம் நிர்ணயித்த அளவுகளுக்குள் உள்ளலதன 

அறிைப்ேட்டுள்ளது. பிற காரணிகளான ஓதொன், அம்தமானிைா, காரீைம் , ஆர்லெனிக், நிக்கல், 
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லேன்ஜின், ோதரெம் ஆகிைன கண்டறிைக்கூடிை அளவுகளுக்கு கீழ் உள்ளலதன 

அறிைப்ேட்டுள்ளது.  

 

1.3.4       தண்ணீர் தரம் 

 

ஆய்வுப்ேகுதியில் 8 இடங்களில் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் 8 இடங்களில் தமற்ப்ேரப்பு நீர் 

மாதிரிகள் தெகரிக்கப்ேட்டு ஆய்விற்கு உட்ேடுத்தப்ேட்டன. ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு: 

 

 பமற்ப்ேரப்பு நீரின் தரம் 

 

ஆய்வு முடிவுகளின்  இறுதியில் தண்ணீரின் pH   7.2- 8.2 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது 

நிர்ணயிக்கப்ேட்ட அளவான 6.5-8.5 என்ற அளவிற்கு உட்ேட்தட உள்ளது. தண்ணீரின் 

கடினத்தன்லம  128 – 224 mg/l மற்றும் கலரயும் தன்லமயுள்ள திடப் லோருள்களின் அளவானது  

321.2 - 504 mg/l என்ற அளவில் உள்ளது. குதளாலரடின் அளவு 11.9 – 113 mg/l ஆகவும் 

ஃப்தளாலரடின் அளவாக 0.1 - 0.9 mg/l ஆைாயப்பட்டுள்ளது. இது அனுமதிக்கப்ேட்ட அளவிற்கு 

உட்ேட்தட உள்ளது. லநட்தரட்டின் அளவு 0.8- 13  mg/l ஆக உள்ளது.    

 

 நிைத்தடி நீரின் தரம் 

 

ஆய்வு முடிவுகளின் இறுதியில் தண்ணீரின்  pH   6.7- 7.0 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது 

நிர்ணயிக்கப்ேட்ட அளவான 6.5-8.5 என்ற அளவிற்கு உட்ேட்தட உள்ளது. தண்ணீரின் 

கடினத்தன்லம  215 - 365 mg/l மற்றும் கலரயும் தன்லமயுள்ள திடப் லோருள்களின் அளவானது  

716- 897 mg/l என்ற அளவில் உள்ளது. குதளாலரடின் அளவு 142.5- 287.5 mg/l ஆகவும் 

ஃப்தளாலரடின் அளவாக 0.3 mg/l மு ல் 0.6 mg/l ஆக அறியப்பட்டுள்ளது. இது அனுமதிக்கப்ேட்ட 

அளவிற்கு உட்ேட்தட உள்ளது. லநட்தரட்டின் அளவு 10.8- 12.2  mg/l ஆக உள்ளது.   

  

தமலும், தமற்ப்ேரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் இரண்டிலும், தகாலிஃோர்ம் 

ோக்டீரிைாக்கள் எதுவும் இல்லைலைன கண்டறிைப்ேட்டுள்ளது. கன உதைாகங்களின் அளவு 

கண்டறிைக்கூடிை அளவுகளுக்கு கீழ் உள்ளது.   

 

1.3.5 மண்ணின் தரம் 

 

ஆய்வுப்ேகுதியில் மணல் கைந்த களிமண் காணப்ேடுகிறது. மண்ணின்  pH 7.1- 7.4 என்ற அளவில் 

உள்ளதால், இம்மண் தைொன அமிைத்தன்லம லகாண்டதாக காணப்ேடுகிறது. லமாத்த அடர்த்தி 

1.10- 1.40  g/cm3 ஆகவும், மின் கடத்தும் தன்லம 512- 571  mS/cm ஆக உள்ளது.  

 

லநட்ரென் அளவு 209- 228.2  kg/ha ஆகவும் மற்றும் ோஸ்ேரஸின் அளவு 11- 15.3  kg/ha ஆக 

உள்ளது.லோட்டாசிைத்தின் அதிகேட்ெ மற்றும் குலறந்தேட்ெ அளவுகள் முலறதை 138 kg/ha 

மற்றும் 157 kg/ha ஆக காணப்ேடுகிறது.  

 

1.3.6 சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் 

 

ஆய்வுப்ேகுதியின் ஒலி அளவுகலளக் கண்டறிை 10 இடங்களில் கண்காணிப்பு நிலைைங்கள் 

அலமக்கப்ேட்டன. அதன் முடிவுகள் கீழ்கண்டவாறு: 

 

• ேகல் தநர ஒலி அளவுகள்(Lday) 

 

ேகல் தநரத்தில், குடியிருப்பு மற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள ேகுதிகளின் ஒலி அளவானது 45.3 dB (A) 

முதல்  68 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. மற்ற ேகுதிகளில் ஒலி அளவானது அனுமதிக்கப்ேட்ட 

அளவாகிை 55 dB (A) க்கு மிகாமல் உள்ளது.   லதாழிற்ொலைப் ேகுதிகளில் ஒலி அளவுகள் 72 dB (A) 

என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது அனுமதிக்கப்ேட்ட அளவாகிை 75 dB (A) என்ற 

அளவுதகாலுக்கு மிகாமல் உள்ளது.  
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• இரவு தநர ஒலி அளவுகள் (Lnight) 

 

இரவு தநரத்தில், குடியிருப்பு மற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள ேகுதிகளின் ஒலி அளவானது 40.6 dB 

(A) முதல்  64.2 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. மற்ற ேகுதிகளில் ஒலி அளவானது 

அனுமதிக்கப்ேட்ட அளவாகிை 45 dB (A) க்கு மிகாமல் உள்ளது.   லதாழிற்ொலைப் ேகுதிகளில் 

ஒலி அளவுகள் 68 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது அனுமதிக்கப்ேட்ட 

அளவாகிை 70 dB (A) என்ற அளவுதகாலுக்கு மிகாமல் உள்ளது.  

 

1.3.7 தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கினங்கள் 

 

தநரடி ஆய்வுகளின் மூைம் , ஆய்வுப்ேகுதியில் காணப்ேடும் வனங்கள் நாகரிக வளர்ச்சி மற்றும் 

ேல்தவறு காரணங்களால் அழிலவ தநாக்கியுள்ளதாக அறிைப்ேடுகிறது. பமலும், வனவிைங்கு 

பாதுகாப்பு ெட்ைத்தின் படி, அட்ைவழண 1ல் காணப்படும் உயிரினம், மற்றும் அட்ைவழண 2ல் 

காணப்படும் உயிரினங்கள் ஆய்வுப்பகுதியில் இல்லை ,அட்ைவழண 3,4 மற்றும் 5 ல்  உள்ளழவ 

மட்டுபம காணப்படுகின்றன. 

 

1.3.8 ெமூகப் லோருளாதார சூழலிைல் 

 

2011 ஆம் ஆண்டு தமற்லகாள்ளப்ேட்ட மக்கள்லதாலக கணக்லகடுப்பின் ேடி, ஆய்வுப்ேகுதியில் 

2,05,398 மக்கள் உள்ளனர் . இதில் ஆண்கள் மற்றும் லேண்கள் முலறதை 50.14 மற்றும் 49.86%. 

லமாத்த மக்கள்லதாலகயில் 24.84% தாழ்த்தப்ேட்ட பிரிலவச் தெர்ந்தவராக உள்ளனர். 

மக்களிழைபய ெராெரி எழுத்தறிவு விகிதம் 65.28% ஆகவுள்ளது. நிைந் ை பவழையாட்கள் மக்கள் 

லதாலகயில் 33.41% ஆக உள்ளனர். குறுந்லதாழில் தெய்பவர்கள் மற்றும் லதாழில் அல்ைாததார் 

முலறதை 10.16% மற்றும் 56.43% ஆக உள்ளனர். 

  

1.4 எதிர்ோர்க்கப்ேடும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

 

1.4.1 கட்டுமானத்தின் தோது ஏற்ேடும் தாக்கம் 

 

ஆலை விரிவாக்கக் கட்டுமானத்தின் தோது ஏற்ேடும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் குறுகிை 

காைமுலடைதாகவும், தற்காலிகமானதாகவும் உள்ளது.  

 

மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

 

கட்டுமானத்தின் தோது தாவர வலககள், தமைடுக்கு மண் ஆகிைவற்றிற்கு சிற்சிை ோதிப்புகள் 

ஏற்ேட வாய்ப்புள்ளது இருப்பினும், தமைடுக்கு மண் கட்டுமானத்தின் தோதும், ஆலையில் 

ேசுலமப் தோர்லவ அலமக்கவும், ேள்ளங்கலள தமடாக்கவும் ேைன்ேடுத்தப்ேடும்.   

 
கட்டுமானத்தின் தோது ஏற்ேடும் சிை தாக்கங்கலளத் தவிர்த்து,  ஆலைப் ேகுதியில் தவறு தபரிய 

விலளவுகள் ஏற்ேட வாய்ப்பில்லை. 

 

காற்றின் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலைக் கட்டலமப்பின் தோது ஏற்ேடும் உமிழ்வுகளின் முக்கிை காரணிகளாக இருப்ேலவ 

இைந்திரங்களின் இைக்கம், மற்றும் கட்டுமானப் ேணிகளின் தோது ஏற்ேடும் தூசு.  இந்  

காரணிகளாக SO2, NOx, PM மற்றும் CO அகிைவற்றின் அளவுகள் அதிகரித்துக் காணப்ேடும். 

இருப்பினும் இத்தாக்கமானது குறுகிை காைமுலடைதாகவும் ஆலை எல்லைக்கு உட்ேட்தட 

இருக்கும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 
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விம்டா  பைப்ஸ்  லிமிதடட் ,  ஐதராோத்/ பகாயம்புத்தூர்                                                            15        

      
 

 

சூழலிைல் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலைப்ேகுதியில் ஆரம்ே கட்ட கட்டுமானப் ேணிகலள தமற்லகாள்ள நிைத்திலன ஆைத்தமாக்க 

தவண்டியுள்ளது. மரங்கள் மற்றும் பிற தாவர வலககலள அகற்றி தமைடுக்கு மண்லண 

தளர்த்துவதன் மூைம் மண்ணரிப்பு ஏற்ேடும். இருப்பினும், மண்ணரிப்ோனது ஆலை 

இருப்பிடத்திற்கு உட்ேட்தடயிருக்கும் என நம்ேப்ேடுகிறது.  மண்ணரிப்லேத் தடுக்க தண்ணீர் 

லதளித்தல், தளம் அலமத்தல் ஆகிை வழிமுலறகள் பின்ேற்றப்ேடும். ஆகதவ நிைச்சூழலிைல் மீது 

ைாலதாரு அபாயகைமான தாக்கமும் ஏற்ேட வாய்ப்பில்லை.  

 

 ெமூகப் லோருளாதாரத்தின் மீதான தாக்கம் 

 

ேல்தவறு திறன் மிகுந்த லதாழிைாளர்கள் அதிக எண்ணிக்லகயில் ததலவப்ேடுவார்கள். இதன் 

மூைம் தநரடி மற்றும் மலறமுக தவலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்ேடுவ ால் ேகுதி மக்களின் 

லோருளாதார நிலை உைரும்.  

 

1.5 ஆலை லெைல்ோட்டின் தோது ஏற்ேடும் தாக்கம் 

 

மண்ணின் மீதான தாக்கம் 
 

உத்ததசிக்கப்ேடும் ஆலை விரிவாக்கத்தினால் மண்ணின் மீது ஏற்ேடும் தாக்கமானது கட்டுமானப் 

ேருவத்திற்கு உரிைதாக இருக்கும். இத்தாக்கங்கள் ஆலை லெைல்ோட்டின் தோது முற்றிலும் 

நீங்கிவிடும். ஆலை லெைல்ோட்டின் தோது தமைடுக்கு மண்ணின் மீதான தாக்கம் ஆலை 

எல்லைக்கு உட்ேட்தட இருக்கும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.  

 

  காற்றின் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலையிலிருந்து லவளிப்ேடும் உமிழ்வுகலளக் லகாண்டு காற்றின் மீதான தாக்கம் 

ஆராைப்ேட்டுள்ளது. ஆலை விரிவாக்கத்தினால் மிதக்கும் துகள், ெல்ஃேர்- லட- ஆக்லெடு மற்றும் 

லநட்ரென்- லட- ஆக்லெடு ஆகிைன முக்கிை காற்று மாசுக்காரணிகளாக லவளிப்ேடும். 

லவளிதைறும் உமிழ்வுகளின் அதிகப்ேட்ெ தலரமட்ட அளவுகள் அட்டவலண- 1.5 இல் 

தரப்ேட்டுள்ளது. அருகிலுள்ள லதாழிற்ொலைகளினால் ஏற்ேடும் ஒட்டுலமாத்த லெறிவுகளின் 

அளவுகள், அட்டவலண- 1.11 இல் தரப்ேட்டுள்ளது.  

 

அட்டவடை-1.11 

தெறிவுகளின் அதிகேட்ெ தடரமட்ட அளவுகள் 

 

மாசுக் 

காரணி 

தெறிவு (µg/m
3
) 

காற்று தர 

அளவுகள்  தற்போதய  

அளவு 

கூடுதல்முடை 

அளவு  

இறுதி 

அளவு  

PM10 93.9 0.290 94.19 100 
SO2 13.5 0.290 13.79 80 
NOx 17.8 0.290 18.09 80 

 

தமற்கண்ட முடிவுகள் மூைம், மிதக்கும் துகள்கள், ெல்ஃேர்- லட- ஆக்லெடு மற்றும் லநட்ரென்- 

லட- ஆக்லெடின் குறுகிை காை 24 மணி தநர தலரமட்ட லெறிவுகளின் அளவுகள் முலறதை 94.19, 

13.79 மற்றும் 18.09 µg/m
3
  ஆகும். இந்த அளவுகள் 1.2 கி.மீ., தூரத்தில் வடகிழக்கு திலெயில் 

காணப்ேடும்.. 
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 நீரின் மீதான தாக்கம் 

 

 ஆலையின் உற்ேத்தி லெைல்முலற ஆனது, உைர் முலற லெைைாக்கம் என்ேதால் தண்ணீரின் 

ேைன்ோடு என்ேது இைந்திரங்கலளக் குளிர்விக்கவும்,ஸ்கிரப்ேர் உேதைாகத்துக்கும் மற்றும் 

குடிநீர்/கழிவலற ேைன்ோடு ஆகிை குறிப்பிட்ட சிை இடங்களில் மட்டுதம காணப்ேடும்.  

 

உத்ததசிக்கப்ேட்ட ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு ஒரு முலறத் தண்ணீரின் ததலவ நாள் ஒன்றிக்கு 

45.25 கி.லிட்டர்கள் மற்றும் தினெரி தண்ணீர் ததலவ நாலளன்றிற்கு 26.45 கி/லிட்டர் என்ற 

அளவில், லதாழிற்ொலை வளாகத்தில் இருக்கும் ஆழ்துலள கிணற்றில் இருந்து லேறப்ேடும்.  

உத்ததசிக்கப்ேட்ட விரிவாக்கில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 7.9 கிதைா லிட்டர்  கழிவுநீர் 

லவளிதைற்றப்ேடுகிறது.இந்த கழிவுநீலர 10 கிதைா லிட்டர் லகாள்ளளவு கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் சுத்தம் லெய்ைப்ேடும். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் இருந்து 

சுத்திகரிக்கேட்ட தண்ணீர் நாலளன்றிற்கு 7.5 கிதைா லிட்டர் வீதம் ேசுலமப்தோர்லவ 

வளர்ச்சிக்கு ேைன்ேடுத்தப்ேடும்.  

 

ஆலையில் குளிர்ச்சி லெைல்முலறகளில் இருந்து வரும் கழிவுநீலர முலறதை குளிர்விக்கும் 

லதாட்டியில் சுத்திகரிப்பு லெய்ைப்ேடும். சுத்திகரிக்கப்ேட்ட நாலளன்றிற்கு 18.8 கிதைா லிட்டர் 

நீலர மறுசுழற்சி லெய்ைப்ேட்டு மீண்டும் குளிர்ச்சி லெைல் முலறக்கு உேதைாப்ேடுத்தப்ேடும். 

நாலளன்றிற்கு 0.2 கிதைா லிட்டர் ஸ்க்ர்ப்ேர் கழிவுகலள சூரிை உைர்ப்ோன்களில் சுத்திகரிப்பு 

லெய்ைப்ேடும். ஆலை வளாகத்தின் லவளிதை எந்த ஒரு கழிவுநீலரயும் லவளிதைற்றம் 

லெய்ைப்ேட மாட்டாது. 

 

திடக் கழிவினால் ஏற்ேடும் தாக்கம் 

 

திடக்கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் அதன் தமைாண்லம முலறகள் அட்டவலண- 1.12 இல் 

தரப்ேட்டுள்ளது 

அட்டவடை- 1.12 

திடக் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் பமைாண்டம 

 

வ

. 

எ

ண் 

திடக் கழிவு 

அளவுகள் 

(டன்/வருடத்திற்கு) பமைாண்டமத் 

திட்டம் விரிவாக்கத்

திற்கு முன் 

விரிவாக்கத் 

திற்குபின் 

அோைகரமான கழிவுகள் 

1 சூரிை உைர்ப்ோன் கழிவு 0.05 0.2 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்ேப்ேடும் 

2 

ஆயில் பிைரிங்க் 

காட்டன் தவஸ்ட்   (Oil 

bearing cotton waste) 

0.06 0.3 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்ேப்ேடும் 

இதர திடக் கழிவுகள் 

1 ஃப்ர்னஸ் ஸ்ைாக் 5,760 12,700 
சிலமண்ட் லதாழிற்ொலைகளுக்கு 

விற்கப்ேடும் 

2 
ரன்னர்கள், லரெர்கள் 

மற்றும் ஸ்கிராப்புகள் 
720  -- லதாழிற்ொலைகளுக்கு மறு உேதைாகம் 

3 ரிடர்னேல் ஸ்கிராப்பு -- 5,752 லதாழிற்ொலைகளுக்கு மறு உேதைாகம் 

4 CCM ஸ்தகல்   லதாழிற்ொலைகளுக்கு மறு உேதைாகம் 

5 
எண்ட் பிட்கள்  

(End bits) 
936 1,600 லதாழிற்ொலைகளுக்கு மறு உேதைாகம் 

6 மில் ஸ்தகல் 57 190 
ொழை ஒப்பந்  ாைர்களுக்கு 

விற்கப்படும் 

7 திடக் கழிவு 21 28 
கிராமப் ேஞ்ொைத்து திடக் கழிவு 

லமைத்திடம் ஒப்ேலடக்கப்ேடும் 
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8 
சுத்திகரிப்பு நிலைை 

ெகதி (STP Sludge) 
0.94 1.34 

ேசுலமப் தோர்லவக்கு உரமாக 

ேைன்ேடுத்தப்ேடும் 

 

9 ஆஷ் 3.85 -- 
சிலமண்ட் லதாழிற்ொலைகளுக்கு 

விற்கப்ேடும் 

ஆதாரம் :  கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் 

 

சூழலிைல் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலை லெைல்ோட்டின் தோது உருவாகும் கழிவுநீர் ஆலை வளாகத்தில் முலறைாக 

சுத்திகரிக்கப்ேட்டு மறுசுழற்சி லெய்ைப்ேடுவதால், நீர்வாழ் சூழலிைல் மீது தாக்கம் ஏற்ேட 

வாய்ப்பில்லை. 

 

வனப்ேகுதி மீதான தாக்கம் 

 

ஐந்து கி.மீ ஆய்வுப்பகுதியில், வனப்பகுதிகள் எதுவும் காணப்பைவில்ழை. ஆகபவ, வனப்பகுதி 

மீது எந்  ஒரு  ாக்கமும் ஏற்பைாது. 

 

 ஒலி அளவுகளின் மீதான தாக்கம் 

 

ஆழையின் எல்ழை மற்றும் அ ழனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், எதிர்பார்க்கப்படும் 

கூடு ல்முழற ஒலி அளவு, 40-42 dB(A) என்ற அளவுக்குள் இருக்கும் என கண்டறிைப்ேட்டுள்ளது. 

ஆழை த ாழிற்பபட்ழையில் அழமந்திருப்ப ாலும், குடியிருப்புப் பகுதிகள் 0.5 கி.மீ. க்கு 

அதிகமான த ாழைவில் உள்ள ாலும், ஒலி அளவுகளால் ஏற்படும்  ாக்கம் மிகக் குழறவாக 

இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

லோது சுகாதாரம் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலை இைக்கத்தின் தோது லவளிதைறும் கழிவு லோருட்கள் (புலகப்தோக்கி உமிழ்வுகள், 

கழிவுநீர் மற்றும் திடக்கழிவுகள்)  லோது சுகாதாரத்தின் மீது சிறிது தாக்கத்லத ஏற்ேடுத்துவதாக 

உள்ளது. எனினும் லவளிதைறும் கழிவுகளால் ஏற்ேடும் தாக்கமானது, குலறவாகதவ இருக்கும் 

என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.  

 

1.5 சுற்றுச்சூழல் பமைாண்டமத் திட்டம் 

 

 கட்டுமானக் காைம் 

 

1.5.1 நிைச் சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லம 

 

உத்ததசிக்கப்ேடும் திட்டத்தில் ததாண்டப்ேடும் மண், முலறைாக தெமிக்கப்ேட்டு ெரிவுகலள 

ஸ்திரப்ேடுத்திட ேைன்ேடுத்தப்ேடும். ஆலைக்கட்டுமானத்தின் தோது எடுக்கப்ேடும் தமைடுக்கு 

மண், மரம் வளர்க்கப் உேதைாகப்ேடுத்தப்ேடும்.  

 

1.5.2 காற்றுத்தர தமைாண்லம 

 

ஆலைக்கட்டுமானம் , தள அலமப்பு மற்றும் வாகனப் தோக்குவரத்து ஆகிை 

நடவடிக்லககளினால் மிதக்கும் துகள்கள் மற்றும் லநட்ரென்- லட- ஆக்லெடு ஆகிைவற்றின் 

லெறிவுகள் அதிகரித்துக் காணப்ேடும். இதலனத் தடுக்க முன்லமாழிைப்ேடும் தடுப்பு முலறகள்:  

 கட்டுமானத் தளத்தில் தண்ணீர் லதளித்தல்; 

 முக்கிை ொலைகளுக்கு தார் பூசுதல்;  

 வாகனகங்கள் மற்றும் கட்டுமான இைந்திரங்கலள முலறைாக ேராமரித்தல்; மற்றும் 

 மரம் நடுதல் 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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1.5.3 தண்ணீர் தர தமைாண்லம 

 

அதிக மலழலோழிவின் தோது ஏற்ேடும் மண்ணரிப்பினால், தண்ணீரில் அதிகளவில் மிதக்கும் 

திடப்லோருள்கள் காணப்ேடும். வாகனம் மற்றும் கட்டுமான இைந்திர ேராமரிப்பு 

ேகுதியிலிருந்து லவளிதைறும் கழிவு நீரில் எண்லணய் மற்றும் கிரீஸின் அளவு மிகுந்து 

காணப்ேடும். ேணிைாளர் தங்கும் ேகுதியிலிருந்து லவளிதைறும் கழிவு நீரில் , உயிரி ஆக்சிென் 

ததலவ ( BOD) அதிகமாக இருக்கும். இவற்லற லகைாள கீழ்க்காணும் நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்ேடும்: 
 

 வழிந்ததாடும் மலழ நீரில் திடப் லோருளின் அளலவக் குலறக்க லெடிலமன்ட்தடஷன் 

லதாட்டி (Sedimentation tank) அலமத்தல்; 

 வாகன ேராமரிப்பு ேகுதியில் எண்லணய் மற்றும் கிரீஸ் தடுப்பு அலமப்புகலள 

அலமத்தல்; 

 ேணிைாளர் குடியிருப்பு ேகுதியில் தெப்டிக் பைங்க்  அலமத்தல்; மற்றும் 

 கழிவு நீலர ேசுலமப் தோர்லவ அலமக்க ேைன்ேடுத்துதல். 

 

1.5.4 ஒலி மாசு தமைாண்லம 

 

கட்டுமான இைந்திரங்கள் ேைன்ோடு மற்றும் வாகனப் தோக்குவரத்தினால் ஒலி மாசு அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ளது. இதலனத் தடுக்க கீழ்க்காணும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்ேடும்: 

 

 ஒலி ஏற்ேடுத்திடும் ேம்பு மற்றும் கம்ப்ரெருக்கு ஒலி தடுப்பு அலமப்புகலள 

ஏற்ேடுத்துதல்; 

 வாகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான இைந்திரங்கலள முலறைாக ேராமரித்தல்; 

 ஒலி மாலெ தடுக்க ஆலை எல்லைலைச் சுற்றி மரம் நடுதல்; மற்றும் 

 ேணிைாளர்களுக்கு  காது ோதுகாப்பு ொதனங்கலள வழங்குதல்.  

 

1.5.5 சூழலிைல் தமைாண்லம 

 

ஆலை அலமத்திடத் ததலவைான நிைம் திட்ட ஆதரவாளர் வெம் இருப்ேதால், மரங்கலள 

லவட்ட தவண்டிை அவசிைம் ஏற்ேடாது. ஆகதவ, சூழலிைல் மீது எவ்வித ோதிப்பும் ஏற்ேட 

வாய்ப்பில்லை.  தமலும், ேசுலமப் தோர்லவ உருவாக்கத்தின் மூைம் சூழலிைல் மீது தநர்மலற 

விலளவுகதள ஏற்ேடும்.  

 

 லெைல்ோட்டுக் காைம் 

1.5.6 காற்று மாசு தமைாண்லம 

 

இரும்பு உருக்கு ஆலையிலிருந்து லவளிதைறும் உமிழ்வுகள், மிதக்கும் துகள்கள் , ெல்ஃேர்- லட- 

ஆக்லெடு மற்றும் லநட்ரென் ஆக்லெடுகளின் அளவுகள் அதிகரிக்கக் காரணமாகும். இவற்லறத் 

தடுக்க பின்ேற்றப்ேடும் வழிமுலறகள்:  

 

 தூண்டு மின் உலையிலிருந்து லவளிதைறும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவுகலள  குழறக்க 

தேக் ஃபில்டர் மற்றும் லவன்சுரி ஸ்கிரப்ேர் அலமப்புகள் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.  

 வாயு உமிழ்வுகலள லவளிைற்ற தோதுமான உைரம் லகாண்ட புலகதோக்கிகள் 

அலமக்கப்ேடும்.  

 உற்ேத்திப்லோருள் தெமிப்பு கிடங்கில் நீர் லதளிக்கும் அலமப்புகள் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.  

 ஆலையிலுள்ள ொலைகள் அலனத்திற்கும் தார் பூெப்ேடும்.  

 தூசு ஏற்ேடும் ேகுதிகளில் , தூசு நீக்கும் அலமப்புகள் லோருத்தப்ேடும்.  

 ேசுலமப் தோர்லவ ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.  



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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1.5.7 நீர் மாசு தமைாண்லம 

 

தூண்டு மின் உலை, லதாடர் காஸ்டிங் இைந்திரம் ஆகிைவற்றிலிருந்து லவளிதைறும் ப்தளா டவுன் 

நீர் , குளிர்ந்த பின் , ஆலையில் மறு உேதைாகம் லெய்ைப்ேடும்.  சுகாதாரக் கழிவுநீர், கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் சுத்திகரிக்கப்ேடும்.  தண்ணீர் தெமிப்பு மற்றும் நீர் மீதான தாக்கத்லதக் 

குலறக்க எடுக்கப்ேடும் நடவடிக்லககள் பின்வருமாறு: 

 

 கழிவுநீர் மறுசுழற்சி / மறு உேதைாகம் லெய்வதற்கு முன் முலறைாக சுத்திகரிக்கப்ேடும். 

 சுத்தம் லெய்ைப்ேட்ட கழிவுநீர் ஆலை லெைல்முலறக்கு ேைன்ேடுத்தப்ேடும்.  

 வழிந்ததாடி வரும் மலழநீர், மலழநீர் தெகரிப்பு அலமப்பில் தெமிக்கப்ேட்டு 

உேதைாகப்ேடுத்தப்ேடும்.  

 தோதுமான மலழநீர் தெமிப்பு கட்டலமப்புகள் உருவாக்கப்ேடும்.   

 

1.5.8   ஒலி மாசு தமைாண்லம 

 

ஆலை லெைல்ோட்டின் தோது, ேம்ப் , கம்ப்ரெர் ஆகிை இைந்திரங்கள் ஒலி மாசு ஏற்ேடுத்தும். 

அதிக இலரச்ெலைக் குலறக்க உத்ததசிக்கப்ேடும் வழிமுலறகள்: 

 

 ஒழுங்குமுலறக் குழு நிர்ணயித்த ஒலி அளவுகளுக்கு மிகாமல் இருக்குமாறு 

இைந்திரங்கலள வடிவலமத்தல்; 

 அதிக இலரச்ெல் ஏற்ேடுத்தும் ேகுதிகளில் ஒலி தடுப்பு அலமப்புகலள அலமத்தல்; 

 ேம்ப்புகளுக்கு ெூட் (hood) அலமப்பிலன ஏற்ேடுத்துதல்; 

 அடர்த்திைான ேசுலமப் தோர்லவ உருவாக்குதல்; 

 அதிக ஒலி ஏற்ேடும் ேகுதிகளில் ேணிபுரியும் ேணிைாளர்களுக்கு இைர் ப்ளக், இைர் மஃப் 

தோன்ற ோதுகாப்புக் கருவிகலள வழங்குதல். 

 

1.5.9 திடக் கழிவு தமைாண்லம 

 

ரன்னர் மற்றும் லரெர் அலையில் உருக்கப்ேட்டு மறு உேதைாகம் லெய்ைப்ேடும். வருடத்திற்கு 

உருவாகும் 12,700 டன் ஃேர்தனஸ் ஸ்ைாக், ொலை ஒப்ேந்ததாரர்கள் அல்ைது இலண லெைைாக்க 

ஆலைகளிடம் ஒப்ேலடக்கப்ேடும்.  மில் ஸ்தகல் மற்றும் இதர ஸ்கிராப் வலககள் மறு 

உேதைாகம் லெய்ைப்ேடும். சுத்திகரிப்பு நிலைை ெகதி (STP Sludge) ேசுலமப் தோர்லவக்கு உரமாக 

ேைன்ேடுத்தப்ேடும் மற்றும் சூரிை உைர்ப்ோன் கெடு, அதற்குரிை தெமிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றும் 

கிடங்கில் லவளிதைற்றப்ேடும். பகன்டீன் மற்றும் சுகாதாரக் கழிவுகள் முலறைான கழிவு 

தமைாண்லம அலமப்பிடம் ஒப்ேலடக்கப்ேடும்.  

 
1.6 போக்குவரத்து ஆய்வு 

 

தென்ழன-குண்டூர் இலனக்கும் விதமான  ததசிய லநடுஞ்ொலை எண் -5  ல் அருகாலமயில் 0.5 

கி.மீ., லதாலைவில் உத்ததசிக்கப்ேடும் நிறுவனம் அலமந்துள்ளது.லோதுவாக வாகனங்கள் 

இருெக்கர வாகனங்கள், ஆட்தடா, கார், தேருந்து மற்றும் கனரக வாகனங்கள் என 

வலகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. லதாழிற்ொலைக்குத் ததலவைான மூைப்லோருள்கலள இறக்குமதி 

லெய்ைவும், உற்ப்ேத்திலெய்ைப்ேட்ட லோருட்கலள ஏற்றுமதி லெய்ைவும் வாகனங்கள் குலறந்த 

அளவில் ொலைகள் ேைன்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. தற்தோது உள்ள ததசிய லநடுஞ்ொலை எண் -5 ல் 

உள்ள தோக்குவரத்து அளவு 629 PCU ஆக உள்ளது.  உத்ப சிக்கப்பட்ை பின் பபாக்குவைத்து 636 

PCU (629+7=636 PCU) ஆகும்.  

 

 லதாழிற்ொலைக்குத் ததலவைான மூைப்லோருள்கலள இறக்குமதி லெய்ைவும், 

உற்ப்ேத்திலெய்ைப்ேட்ட லோருட்கலள ஏற்றுமதி லெய்ைவும் கனரகவாகனங்கள் ததலவ 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 
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அத்திைாவிெைமாகிறது. ஆலகைால் முன்லமாழிைப்ேட்ட நவீனலமைமாக்கைால் கனரக 

வாகனங்களின் எண்ணிக்லகயில் ஒரு சிறிை மாற்றத்லத ஏற்ப்ேடுத்துவதாக இருக்கும் மற்றும் 

இவற்றால் ஏற்ப்ேடும் விலளவு குலறவாக காணப்ேடும். வாகனங்களில் உள்ள இைந்திரங்களில் 

எரிலோருள்  எரிந்து ெல்ஃேர் ஆக்லைடு, லநட்ரஸ் ஆகலைடு மற்றும் துகள் உமிழ்வுகலள 

லவளிதைற்றுகின்றன.இவ்வாறு லவளிதைறும் மாசுக்கள், சிறந்த தமைான்லம திட்டம் மூைம் 

கட்டுப்ேடுத்தப்ேடும். 

 

 தோக்குவரத்திற்க்கு உேதைாகிக்கப்ேடும் வாகனங்களின் இைந்திரங்கள் 

மாற்றிைலமப்ேதன் மூைம் லவளிதைறும் மாசுக்களின் அளவு குலறக்கப்ேடும். 

 குலறந்த ெல்ஃேர் மற்றும் அதிதவக திறன் லகாண்ட டீெல் ேைன்ேடுத்தப்ேடும். 

 குறிப்பிட்ட காை இலடலவளியில் வாகனங்களின் மாசு ேரிதொதலன லெய்து ேராமரிப்பு 

தமற்க்லகாள்ளப்ேடும். 

 

1.7 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

 

உத்ததசிக்கப்ேட்ட திட்டத்தில் நிறுவப்ேடும் மாசுத் தடுப்பு கருவிகள் மற்றும் வழிமுலறகளின் 

லெைல்ோட்டிலனக் கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் அவசிைமாகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் மாதிரிகள் தெகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள், மத்திை மற்றும் மாநிை மாசு 

கட்டுப்ோடு வாரிைங்களின் ேரிந்துலரகளின் ேடி தமற்லகாள்ளப்ேடும். காற்று, ஒலி, 

தமற்ப்ேரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் அலவ தெகரிக்கப்ேடும் இடங்கள் 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்ோடு வாரிைத்தின் ேரிந்துலரகளின் ேடி நலடலேறும்.   

 

1.7.1 சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லமக்காக ஒதுக்கப்ேடும் லதாலக 

 

உருக்காலையில் , சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லம கருவிகள் மற்றும் அலமப்புகள் முலறைாக 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன.  இவற்லற ஏற்ேடுத்த மூைதன லெைவாக ரூ. 45 ைட்ெமும், ேராமரிக்க 

லதாடர் லெைவாக வருடத்திற்கு ரூ. 7 ைட்ெமும் லெைவிடப்ேடுகிறது.  

 

அட்டவடை- 1.13 

சுற்றுச்சூழல் ோதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்ேடும் ததாடக 

 

வ. 

எ

ண் 

விளக்கம் 
மூைதன தெைவு 

(ரூ. ைட்ெங்களில்) 

வருட ேராமரிப்பு 

தெைவு 

(ரூ. ைட்ெங்களில்) 

1. காற்று மாசுக் கட்டுப்ோட்டு 

அலமப்புகள் 

35 3.0 

2. நீர் மாசுக் கட்டுப்ோட்டு 

அலமப்புகள்  

9 2.0 

3. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு -- 1.5 

4. ேசுலமப் தோர்லவ உருவாக்கம், 

மலழநீர் தெமிப்பு மற்றும் இதரப் 

ேணிகள் 

1.0 0.5 

தமாத்தம் 45 7.0 
ஆதாரம் : கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட்  

 

1.7.2 ேசுலமப் தோர்லவ உருவாக்கம் 

 

ஆலைப்ேகுதியில் 0.5 லெக்தடர் ேரப்ேளவில் (16.8%) ஏற்கனதவ ேசுலமப் தோர்லவ அலமப்பு 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. தமலும், 0.5 (33.17%) லெக்தடர் ேரப்ேளவில் ேசுலமப் தோர்லவ 

உருவாக்கப்ேட்டு , மத்திை மாசுக் கட்டுப்ோட்டு வாரிைத்தின் ேரிந்துலரைான ஆலைப் ேரப்பில் 

33% ேசுலமப் தோர்லவ ேகுதி உறுதி லெய்ைப்ேடும். .   



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 
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1.8   பேரிடர் பமைாண்டமத் திட்டம் 

 

              உத்ததசித்த இரும்பு உருக்காலை மற்றும் உருட்டாலை விரிவாக்கத்தில் ஏற்ேடும் ோதிப்புகள் 

மற்றும் அதலனக் குலறக்க பின்ேற்றப்ேடும் ோதுகாப்பு அம்ெங்கள் ஆகிைன இடர் 

அளவிடல் (Risk Assessment) மூைம் ஆராைப்ேட்டது. இதன் மூைம், உத்ததசிக்கப்ேட்ட ஆலை 

விரிவாக்கத்தின் ோதுகாப்லே உறுதி லெய்ை மற்றும் விேத்துகலள தடுக்க, முலறைான தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் தமற்லகாள்ளப்ேடும்.  

 

 எதிர்ோராமல் ஏற்ேடும் விேத்து மற்றும் ஆேத்திலன ெமாளிக்க, தேரிடர் தமைாண்லமத் 

திட்டம் உருவாக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம், அவெர காைங்கலள எதிர்லகாள்ளத் 

ததலவைான வளங்கள் மற்றும் லோருப்புகலளப் ேட்டிைலிடுகிறது. தமலும், 

ேணிைாளர்களுக்கு ஆேத்துக் காைத்தில் தமற்லகாள்ள தவண்டிை நடவடிக்லககள் ேற்றிை 

ேயிற்சிகள் வழங்கப்ேடும்.  

 

 லதாழில்ொர் சுகாதாரம் மற்றும் ோதுகாப்பு வழிமுலறகள் 

 

பல்பவறு தெயல்பாடுகழளக் தகாண்ை தபரிய திட்ைங்களில், பணியாளர்கள், மூைப் 

தபாருட்கள் மற்றும் உபகைணங்கள் ஆகியன அடிப்பழை உள்ளீடுகளாகும். திட்ை 

நன்ழமகபளாடு, த ாழில்மயமாக்கைால், த ாழில்ொர் சுகா ாைம் மற்றும் பாதுகாப்பில், சிை 

பிைச்ெழனகள் உருவாகிை வாய்ப்புள்ளது. இ ழனத்  டுக்க பமற்தகாள்ளப்படும் 

நைவடிக்ழககள்: 

 பணியாளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ை இழைதவளியில் விழிப்புணர்வு பயிற்சிகழள 

வைங்கு ல் 

 பாதுகாப்பு மற்றும்  டுப்புக் கருவிகழள வைங்கு ல் 

 ஆலை இருப்பிைத்தில் ஆபத்துக் காைத்திழன ெமாளித்திை மருத்துவமழனழய 

நிர்மாணித் ல். 

 

1.9 கூட்டாண்டம ெமூக தோறுப்பு 

 

தி/ள். கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிலடட் இப்ேகுதிகலள முன்லனற்ற                                                                                                                                                   

வளர்ச்சிக்கு ேை திட்டங்கலள முன்லமாழகிறது .அதில் மரம் நடுதல் ,அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் ோதுகாப்ோன குடிநீர்  வழங்குதல் தோன்ற ேல்தவறு ெமூக லோறுப்புணர்வு  

நடவடிக்லககளில் ேங்தகற்கிறது.  திட்ட லெைவுகளில்  2.5 ெதவிகிதம் ெமூக லோறுப்புணர்வு   

நடவடிக்லககான ஒதுக்கீடு லெய்ைப்ேடும். முன்லமாழிைப்ேட்ட விரிவாக்க ஆலையில் 

கூட்டாண்லம ெமூக லோறுப்புகள் அட்டவலண 1.14 இல் லகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 

அட்டவலண-1.14 

கூட்டாண்லம ெமூக லோறுப்பு 

 

வ. 

எண் 
லெைல்ோடு 

முதலீட்டு 

(ரூ.ைட்ெம்) 

வருட 

ேராமரிப்பு 

லெைவு 

(ரூ. 

ைட்ெங்களில்) 

1 தாமலர ஏரிலை சீரலமத் ல் 3.6 1.8 

2 அருகிலுள்ள கிரமங்களுக்கு ோதுகாப்ோன 

குடிநீர்  வழங்குதல் 
4.0 1.2 

3 பபத்திகுப்பம் அைசு பள்ளிக்கு 

பமம்படுத்தப்ேட்ை நூைக வெதி தெய்து 

தகாடுத் ல் 

1.9 

 

0.2 

 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 
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4 அருகிலுள்ள  அைசு பள்ளிகளுக்கு 

ப ழவயான உேகரணங்கள் வழங்குதல் 
0.5 -- 

தமாத் ம் 10.0            3.2 
ஆதாரம்:  கனிஷ்க் ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட்   

 

1.10   திட்டத்தின் நன்டமகள் 

 

ஆலை விரிவாக்கத் திட்டத்தின் மூைம், ேகுதிலைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்கட்டலமப்பு 

மற்றும் ெமுக கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் ஏற்ேடும். இத்திட்டத்தின் முக்கிை நன்லமைாக , 

கணிெமான ஆட்களுக்கு தற்காலிக தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கப்லேறும். உத்ததசிக்கப்ேடும் 

ஆலை லெைல்ோட்டின் தோது தற்தோலதை ேணிைாளர்கள் தவிர்த்து 78 நேர்கள் 

ததலவப்ேடுவர் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.  

 

1.11   முடிவுடர 

 

உத்ததசிக்கப்ேடும் இரும்பு உருக்காலை விரிவாக்கத்திட்டமானது, ேகுதி சுற்றுச்சூழலின் தமல் 

குறிப்பிடத்தகுந்த தாக்கத்திலன ஏற்ேடுத்துவதாக உள்ளது. இருப்பினும், இத்திட்டமானது 

இரும்பு உற்ேத்தி மற்றும் ததலவ அகிை இரண்டின் இலடலவளிக் குலறப்பு, மற்றும் 

தவலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் ஆகிை நன்லமகலள ஆலைக் கட்டுமானம் மற்றும் லெைைாக்கம் 

ஆகிை இரு காைகட்டங்களிலும் ஏற்ேடுத்துவதாக உள்ளது.  

 

 ற்பபாதுள்ள ெவாைான சூழ்நிழையில் எஃகு த ாழிற்ொழையானது குறிப்பிட்ை வளர்ச்சிழய 

தகாண்டுள்ளது. நாட்டில் இருக்கும்  னிநபர் எஃகு நுகர்வு 61 கிபைா ஆகவுள்ளது ( 10 கிபைா 

கிைாமப்புற நுகர்வு) உைக ெைாெரி 208 கிபைாழவ விை குழறவாக உள்ளது என்பழ  

அடிக்பகாடிட்டு காட்டுகிறது. மு ற்பபாக்காக உள்கட்ைழமப்பு மற்றும் வளர்ச்சி திட்ைங்கள் 

துரி மாக நழைதபறும் காைணத்தினால் நாட்டிற்கு எஃகின் ப ழவ பமலும் ப ழவப்படும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

சிறப்பான மற்றும் ெரியான மாசுக்கட்டுபாடு  டுப்பு முழறகளின் மூைம் உத்ப சிக்கப்பட்டுள்ள 

நவீனழமயமாக்கல் திட்ைமானது அங்கு வசிக்கும் ெமூகத்தினற்க்கு பயனளிப்ப ாகவும், 

எம்.எஸ் பில்தைட்டுகள் மற்றும் டி.எம்.டி கம்பிகளின் ப ழவழய பூர்த்தி தெய்வ ாகவும் 

மற்றும் நாட்டின் தபாருளா ாை வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ை ாகவும் அழமயும் 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


